
STAATSTOEZICHT OP DE VOLKSGEZONDHEID
geneeskundige inspectie van de volksgezondheid voor de provincie Utrecht

Laan v. Vollenhove 3231

3706 AR Zeist

Telefoon (03404) 54892

Correspondentie uitsluitend:

Postbus 512

3700 AM ZEIST

Bereikbaar vanaf station NS Utrecht

met de buslitnen 52 * 53

Intermediary Foudation of the Universal

Declaration of Human Rights

t.a.v. dhr. J.P. van den Wittenboer

Postbus 324

5660 AH GELDROP

Uw brief

Uw kenmerk :

Ons kenmerk:

Onderwerp

B1120/JR/tz

zeist. 26 november 1993

Hierbij bevestigen wij de ontvangst van uw brief d.d. 22 november 1993. Van de
inhoud hebben wij goede kennis genomen.

De Geneeskundig Inspecteur

van de Volksgezondheid

voor de provincie Utrecht,

Verzoeke ons kenmerk. Dagtekening en onderwerp
in uw antwoord te vermeiden. 117
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Balans 1

1

4331 BL MIDDELBURG
telefoon 01180 - 27951

postgiro 44010

Correspondentie uitsluitend:

postbus 128

4330 AC MIDDELBURG

Nabij station NS Middelburg

(Looprichting Abdijplein/Balansl

STAATSTOEZICHT OP DE VOLKSGEZONDHEID
geneeskundige inspectie van de volksgezondheid voor Zeeland

Aan de Heer J.P. van den Wittenboer

Postbus 324

5660 AH GELDROP.-

Uw brief

Uw kenmerk

Ons kenmerk

Onderwerp

22 november 1993

516/RB./MP.

Ontwikkeling in de gezondheidszorg.

Middelburg, 26- 11-1993

Geachte Heer van den Wittenboer,

Hierbij bevestig ik de ontvangst van uw klachtbrief met bijlagen met betrekking tot

misstanden in de Nederlandse gezondheidszorg.

Van de inhoud heb ik met belangstelling kennisgenomen. Met name heb ik nota

genomen van het feit dat u de verantwoordelijke Bewindsman inmiddels rechtstreeks

heeft geïnformeerd.

Hoogachtend,

De Geneeskundig Inspecteur van de

Volksgezondheid voor Zeeland,

F.J. Biesenbeek, arts.
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Bijlagen:

nodel 182

Verzoeke ons kenmerk, dagtekening en onderwerp in uw antwoord «e i



Stationsplein 8

Postbus 112

8000 AC Zwolle

Telefoon (038) 260260
Telefax (038)219679
Postgiro 905457

STAATSTOEZICHT OP DE VOLKSGEZONDHEID
geneeskundige inspectie van de volksgezondheid voor de provincies

Overijssel en Flevoland

De heer J.P. van den Wittenboer
Postbus 324
5660 AH GELDROP

Uw kenmerk
Ons kenmerk
Onderwerp

Zwolle, 29 november 1993

WS/KB
uw brief van 22 november jl.

Geachte heer Van den Wittenboer,

Voor de goede orde bevestig ik bij deze de ontvangst van uw
brief van 22 november 1993. Van de inhoud van uw brief heb
ik kennis genomen.

Uw brief geeft mij nu geen directe aanleiding tot aanpassing
van de algemene of specifieke toezichtstaak van de Genees-
kundige Inspectie in mijn ambtsgebied.

Hoogachtend

,

De Regionaal Geneeskundig Inspecteur
van de Volksgezondheid
voor Overijssel en Flevoland,

«L
W.J. Spiers, arts

3.H.I. '75-I05112 Verzoeke ons kenmerk, dagtekening en onderwerp m uw antwoord te vern 1 1 Q



STAATSTOEZICHT OP DE VOLKSGEZONDHEID
geneeskundige inspectie van de volksgezondheid voor Zuid-Holtand

beeklaan 397-399

's-Gravenhage

telefoon (070) 3634965

telefax (070)3633254

Correspondentie uitsluitend:

postbus 60201

2506 LE 's-Gravenhage

Bereikbaar van station Den Haag CS. met tramlijn 3 (uitstappen

halte Valkenbosplein) en van station Den Haag H.S. met tramlijn 1

1

(uitstappen halte Groot Hertoginneiaan).

De heer J.P.van den Wittenboer,
Postbus 324,
5660 AH GELDR0P.

Uw brief

Uw kenmerk

Ons kenmerk

Onderwerp

van 22-11-1993

93-2254/AZ/BB/WE
Nationaal gezondheidszorgsysteem

's-Gravenhage,

29 november 1993

Geachte heer Van den Wittenboer,

U zond mij op 22 november 1993 ter kennisneming een afschrift van uw brief

d.d. 24 augustus 1993 aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid. In

genoemd schrijven signaleert u problemen in het Nationaal

Gezondheidszorgsysteem, die u ongewenst voorkomen en waarop u mijn reactie

zoudt willen vernemen.

Uw opmerkingen over de gezondheidszorg hebben een algemeen karakter en zijn

gericht op het landelijk beleid. Het behoort niet tot de taak van de

regionale inspectie van de volksgezondheid voor Zuid-Holland de door u

aangesneden problemen te behandelen of daarop te reageren.

Om misverstanden te voorkomen stuur ik u hierbij uw brief met bijlagen

retour.

Hoogachtend,

De Geneeskundige Inspectie van de
Volksgezondheid voor Zuid-Holland,

^sx
B.R. van Beusekom, inspecteur

Bijlagen:

G.KI.-model 154
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Verzoeke alle correspondentie te richten aan de Geneeskundig Inspecteur, zonder vermelding v

persoonsnamen: verzoeke tevens ons kenmerk, dagtekening en onderwerp in uw antwoord te *

melden.



Koninginneweg 111

2012 GM Haarlem

TeL:(0 23) 16 03 30

Fax: (0 23) 32 72 36

Correspondentie uitsluitend:

Postbus 3125

2001 DC HAARLEM

Bereikbaar vanaf station NS Haarlem
met de buslijnen 6. 50 en 90

STAATSTOEZICHT OP DE VOLKSGEZONDHEID
geneeskundige inspectie van de volksgezondheid voor Noord-Holland

VERTROUWELIJK
De heer J.P. van den Wittenboer
Postbus 324
5660 AH GELDROP

Uw brief : 22 november 1993
Uw kenmerk :

Ons kenmerk: MN/MN/ 93/1 075 Doorkiesnummer: 023-{1603)

Onderwerp : Ontwikkeling van positieve lijn
in de gezondheidssector

Haarlem,

3 november 1993

Geachte heer Van den Wittenboer

,

Hierbij bevestig ik de ontvangst van uw brief van
22 november jl. Ik dank u voor uw bijdrage tot het geza-
menlijk opstellen van nieuwe positieve ontwikkeling in
het landelijk gezondheidsstelsel.

De Inspectie van de Volksgezondheid heeft een toezicht-
houdende taak op de volksgezondheid en geen beleidsvor-
mende taak.
Met belangstelling wacht ik het werk van de enquête
commissie af.

Hoogachtend,

De Geneeskundig Inspecteur van de
Volksgezondheid voor Noord-Holland

dr . P . Lens

Bijlagen:

G.H.I.-.-node! 160

Verzoeke ons kenmerk, dagtekening en onderwerp m nw antwoord te vermelden.
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STAATSTOEZICHT OP DE VOLKSGEZONDHEID
geneeskundige inspectie van de volksgezondheid voor Gelderland

Peis Rijckenstraat 1

Arnhem

Telefoon (085) 52 88 92

ook buiten kantooruren

correspondentie uitsluitend:

Postbus 9013

6800 DR Arnhem

De heer J.P. van den Wittenboer
Intermediary Foundation of the
üniversal Declaration of Human Rights
Postbus 324
5660 AH GELDROP

Uw brief

Uw kenmerk

Ons kenmerk;

Onderwerp

22.11.1993

JH/NG/931276 (M93/46) arnhem, 7 december 1993

Geachte heer Van den Wittenboer,

Hierbij bevestig ik de ontvangst van afschriften van brieven
die u gezonden hebt aan de Staatssecretaris van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur. Ik heb kennisgenomen van de
inhoud en concludeer daaruit uw grote betrokkenheid bij alles
wat te maken heeft met volksgezondheid en gezondheidszorg.

Zoals blijkt uit het commentaar van de Staatssecretaris op uw
brief worden bijdragen zoals van u op prijs gesteld.

Hoogachtend

,

de Regip<iaal
van de

undig Inspecteur
eid voor Gelderland,

akking

c:

Bijlagen:

G.H.I. model 178 - 105860 Verzoeke ons kenmerk, dagtekening en onderwerp in uw antwoord te vermeld»
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Be Selegrttf
waarin opgenomen
de Amsterdamsche Courant Anno 1619

Postbus 376, 1000 EB Amsterdam

Basisweg 30, 1043 AP Amsterdam
Telex: Losse verkoop 10449

advertenties: 12208 Teleg NL
Redactie: 14436 Teleg NL
Postbank: 533100

ING Bank: 69.73.75.005

Postbank abonnementen: 651190

B.V. Dagblad De Telegraaf

handelsregister K.V.K. nr. 72792

De heer J.P. van den Wittenboer
Postbus 324
5660 AH GELDROP

Ref.

üwschr.
sm

Onsschr. 2134
Telefoon rechtstreeks: 020 - 585 Amsterdam, 2 september2 september 1993

Geachte heer Van den Wittenboer,

Uw brief gericht aan staatssecretaris Simons lazen wij met
belangstelling. Tot onze spijt moeten wij u helaas mededelen dat wij
besloten hebben geen redactionele aandacht aan uw klacht te besteden.

Met vriendelijke groeten,

hoogachtend,

DE TELEGRAAF
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Haarlem, 8 september 1993

Geachte heer van den Wittenboer,

Deze week hebben we de brief ontvangen die in augustus aan
staatssecretaris Simons van Volksgezondheid had geschreven, U
beschrijft daarin dat u op het spoor bent van zwendel en
corruptie van misstappen en valse verklaringen in de
gezondheidszorg

•

Graag zou ik van u nadere uitleg krijgen omtrent deze zaak
waarvan u zegt dat er bewijsstukken zijn.

Wilt u daarom zo vriendelijk zijn om zo spoedig mogelijk
contact met ons op te nemen?

Bij voorbaat hartelijke dank,
Met vriendelijke groet.

Gwen van Loon
Redactie Panorama
Postbus 1
2000 MA Haarlem
023 - 304393
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i Postadres

! Posebus 29729

j
2502 LS VGravenhage

Stadhoudersplantsoen 2

's-Gravenhage

Telefoon

070-3563 563

Telefax 070 -360 75 72

De heer J.P. van den Wittenboer
Postbus 324

5660 AH GELDROP

Doorkiesnummer

637 MT/VW
Datn SEP. 1993

Ons nummer

93,02898 002
Uw brief

24/08 + 6/09 1993
Uw kenmerk

Bijlagen

1
Onderwerp

Kennisgeving

Geachte heer Van den Wittenboer,

De voor mij bestemde afschriften van de brieven die u de staatssecretaris
van Volksgezondheid, de minister-president en de minister van justitie
zond, heb ik in goede orde ontvangen. De inhoud daarvan heb ik voor
kennisgeving aangenomen.

Meer dan dat kan ik overigens niet doen. Anders dan u mogelijk veronder-
stelt, bieden de kwesties waarvoor u de aandacht van de betreffende
bewindslieden vraagt, de Nationale ombudsman geen ruimte voor een onder-
zoek. Enerzijds omdat de terminologie in de brieven aan de staatssecre-
taris van Volksgezondheid daarvoor geen aanleiding geeft, anderzijds
omdat de Nationale ombudsman geen bevoegdheid heeft ten aanzien van
personen die een vrij beroep uitoefenen, zoals advocaten en notarissen.

Met vriendelijke groet en hoogachting,

dè Nationale ombudsman,

mr. drs. M. Oosting
^



John de mol produkties

KOPIE

De heer J.P. van den Wittenboer
Postbus 324
5660 AH GELDROP

Betreft: uw brief d.d. 24 augustus 1993

Hilversum, 21 september 1993 Onze referentie: JK/EN/93-023

Geachte heer Van den Wittenboer,

Hierbij willen wij u hartelijk danken voor uw brief. Wij zijn ons ervan bewust dat
we bij de totstandkoming van ons programma voor een belangrijk deel
afhankelijk zijn van reacties van onze kijkers.

Wegens de grote stroom van brieven die wij dagelijks binnen krijgen, is het tot

onze spijt echter niet mogelijk om iedere brief uitvoerend te behandelen. Dat
geldt helaas ook voor uw brief. Dat wil overigens niet zeggen dat wij geen
vertrouwen hebben in de voor u goede afloop van uw zaak.

Daarom willen wij u adviseren om, voor zover u dat nog niet gedaan heeft,

contact op te nemen met één van de in de bijgevoegde bijlage genoemde
juridische instanties. Daar kan men u ongetwijfeld verder helpen bij de
behandeling van uw zaak.

Wij hopen dat u met veel interesse naar
H
Elke Nederlander wordt geacht de wet

te kennen" blijft kijken en wensen u veel succes met de verdere afwikkeling.

^^Jvtetvrfentielijke groet
s^^ namens de redactie vnamensjsté redactie van 'Elke Nederlander....'

ÏIQ/

Jaóqueline Kolman

JOHN DE MOL PRODUKTIES 8.V., Sumatralaan 47, Postbus 27000. 1202 KA Hilversum
Tel. 035 - 725272. Telefax 035 - 243550. I.N.G. b3nk Hilversum 67 59.44.899 7/17

Jnhoudincsplichtiq bij beschikking nr. 232.5888/56"! 87 rl.d 3-1-1983 "* \J J.

KvK. Hilversum nr 29739



Ministerie van WVC
Directoraat Generaal
van de Volksgezondheid

Postbus 3008
2280 MK Rijswijk

Telefoon (070J 340 79 11
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De heer J.P. van den Wittenboer

Postbus 324
5660 AH GELDROP

Ons kenmerk

BB-U-933723
inlichtingen bij

J.Penninga

Onderwerp

Het gezondheidszorgstelsel

Ooorkiesnummer
070-3407356

Bijlage(n)

IT&P. 1993

Uw brief

24 augustus 1993

Geachte heer Van den Wittenboer,

Uw brief van 24 augustus 1993 heb ik met belangstelling gelezen. In het bijzonder de

resultaten van uw studie naar de tekortkomingen en de mogelijke verbeteringen in het

huidige stelsel van gezondheidszorg trokken mijn aandacht. U geeft daarin blijk van uw

grote betrokkenheid bij dit onderwerp.

Zoals u weet is ook het beleid van het kabinet erop gericht om verbetering te brengen in

het functioneren van het stelsel van gezondheidszorg. Dat is echter niet iets dat door de

politiek alleen gedaan kan worden; alle burgers zijn daarbij partij. Ik vind het dan ook

noodzakelijk dat ook burgers daarin actief en kritisch meedenken. Bijdragen zoals van u -

ook al zijn ze kritisch van toon - zijn dan ook altijd welkom ten behoeve van de verdere

ontwikkeling en toetsing van het beleid.

Hoogachtend,

de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Hans J. Simons

Be/ooKddressen Correspondentie uitsluitend Telex Rijswijk

nchton aan het postadres. 3 1680 wvcrw nl

""'! v'MK.ir!.M.i v.in ft» 1
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